
Yin – Yang 

 

1. Skąd się wzięły Yin i Yang? Które z nich powstało wcześniej? Które z nich jest 

ważniejsze? Odpowiedź uzasadnij. 

2. Wymień prymarne cechy Yin i Yang, z których można wywieść wszystkie pozostałe oraz 

3-5 drugorzędnych.  

3. Wymień i opisz zależności pomiędzy Yin i Yang (z chociaż jednym przykładem 

praktycznym każdej z nich). 

4. Wymień kilka przykładów zjawisk typu Yang i typu Yin w parach, zarówno tych ogólnych, 

jak i w kontekście medycznym. Minimum po pięć par w każdej grupie.  

5. Skąd się wzięły „małe” pierwiastki? Małe Yin i małe Yang? Na czym polega ta 

klasyfikacja? Podaj przykłady wykorzystania tego podziału.  

6. Jakie mamy rodzaje nierównowagi pomiędzy Yin i Yang? W odpowiedzi uwzględnij 

rysunki. 

7. Klasyczne określenie stron w tradycji chińskiej mówi, że lewa strona przynależy do Yang, 

a prawa do Yin. Skąd wynika taka klasyfikacja? Czy prawa ręka u osoby praworęcznej jest 

Yin czy Yang. Odpowiedź uzasadnij. 

8. Ilość vs jakość; czas vs przestrzeń; parzyste vs nieparzyste; pytanie vs odpowiedź.  

Które przynależą do Yin, a które do Yang? Odpowiedź uzasadnij.  
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Pięć Przemian / Elementów  

 

1. Wymień 5 Przemian. 

2. Czym właściwie jest 5 Elementów/Przemian/Faz? Co obrazuje ten system?   

3. Czy nazwa "5 Elementów" jest tak samo prawidłowa, jak "5 Przemian" lub "5 Faz"? Może 

któraś z nich jest „bardziej prawidłowa”? Dlaczego? 

4. Słowa kluczowe obrazujące najważniejsze cechy każdej z 5 Przemian. 

5. Uczyć się teoretycznie o 5 elementach to nie to samo, co je POCZUĆ. Dlatego, gdzie i 

kiedy szukałbyś miejsc, w których można poczuć Qi każdego z Elementów? Teraz podaj 1 

przykład, na części ustnej trzeba będzie podać uzasadnienie wyboru i, być może, kolejne 

przykłady. 

6. Wypełnij tabelę, przypisując poniższe do właściwych Przemian: 

 Wielkie Yin, Wielkie Yang, Małe Yang, Środek, Małe Yin; 

 Lato, jesień, wiosna, zima, późna jesień; 

 Noc, wieczór, ranek, południe, popołudnie, późne popołudnie; 

 Czarny, czerwony, zielony, biały, zielony; 

 Gorąco, zimno, wiatr, wilgoć, suchość; 

 Ciepło, płyny, substancja, Qi (czyli 4 Korzenie) i… to piąte. Czym będzie „to piąte”? 

 Słony, słodki, kwaśny, gorzki, ostry; 

 Ślina, pot, łzy, ślina, śluz w nosie. 

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

 

 

7. Wymień cykle występujące w fizjologii. Na czym one polegają (ich mechanizm)?  

8. Wymień cykle występujące w patologii. Na czym one polegają (ich mechanizm)?  

 


